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Opasteet 
 
Opastus kilpailukeskukseen valtatieltä 13, Veteli. Opasteet valtatiellä sekä etelästä että pohjoisesta 
saapuville. Kilpailukeskuksen osoite Lehtisaarentie 9, 69700 Veteli (Vetelin urheilutalo/uimahalli). 
Opasteet paikoillaan klo 8. 
 
Pysäköinti 
 
Maksuton pysäköinti kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Saapuminen pysäköintiin on ohjattua. 
Seuraathan ohjausta. 
 
Kilpailukanslia 
 
Kilpailukeskuksessa. Avoinna klo 8 – 16. 
 
Kilpailunumerot ja emit-tarkistusliuskat 
 
Kilpailunumerot ja emit-tarkistusliuskat ovat saatavilla kilpailukansliasta. Pariviestin numerot jaetaan vasta 
henkilökohtaisen kilpailun jälkeen. Numerot kerätään pois maalissa. Palauttamattomasta numerosta 
peritään 10 euron maksu. Varatkaa omat hakaneulat kiinnitykseen. Kaikki numerot kiinnitetään oikeaan 
reiteen. Tarkistusliuskoihin merkitään henkilökohtaisessa kisassa kilpailijan numero ja pariviestissä 
joukkueen numero. 
 
Emit-leimaus 
 
Kilpailussa käytetään emit-leimausta. Järjestäjä varaa muutamia vuokrakortteja, joiden vuokra on 5 €, 
maksu käteisellä ja palauttaminen heti kilpailun jälkeen. Kilpailun järjestäjä ei tarkista kilpailukortin 
oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua tai järjestäjien antamaa 
kilpailukorttia (joka myös tarkistettava), suoritus joudutaan hylkäämään.  
 
Kielletyt alueet 
 
Kielletyt alueet on merkitty karttaan kielletyn alueen merkillä. Kaikki kartalla olevat piha-alueet ovat 
kiellettyjä alueita. Maaliin tultaessa valtatietä 13 ei saa ylittää, vaan se alitetaan tunnelista.  
 
Kartta 
 
Hiihtosuunnistuksen tulostekartta 1/2019, mittakaava 1:5 000. Kartan koko A4. Käyräväli 5 m. 
Kilpailualueen kartta on nähtävissä lähdössä. Henkilökohtaisen kisan kartat kerätään maalissa pois ja ne 
jaetaan parisprintin jälkeen. Parisprintin kartat kilpailijat saavat heti pitää.  
 
Maasto  
 
Kilpailumaasto on tyypillistä keskipohjalaista suo- ja kalliomaastoa sekä talousmetsää. Korkeuserot ovat 
kohtuullisia. Maastossa on myös jonkin verran suoalueita. Maasto on helppokulkuista. Myös kivikoita on 
ja kallioalueilla on jyrkkiä kohtia. Alueella on myös luistelukelpoinen kuntolatuverkosto. 



 
Valtatien alitus/ vaarallisen kapea tunneli 
 
Molemmissa kilpailutapahtumissa valtatie 13 ylittäminen on kielletty. Valtatie alitetaan kilpailutapahtumaan 
vaarallisen kapean tunnelin kautta. Tunnelissa on oikeanpuoleinen liikenne ja ehdoton luistelukielto. 
Valtatiellä on tunnelin kohdalla valvonta. 
 
Urasto 
 
hiihtokelpoinen tie 2 km 
leveä luistelu-ura 6 km 
kapea luistelu-ura 2 km 
katkoviivaura  11 km 
pisteura  200 m 
 
Rastit ja leimaus 

Rastit ovat pääosin läpihiihdettäviä, muutama on myös uran sivussa. Rastilippu, koodilappu ja 
rastileimasin roikkuvat orsinarussa. Älä käytä leimasinta vauhdin pysäyttämiseen! 
 
Mallirasti 
 
Mallirasti sijaitsee opaspaalun luona, jossa voi testata emit-kortin toimivuuden. Opaspaalu sijaitsee 
urheilutalon pihalla. 
 
Lähdöt 

 
Lähtö henkilökohtainen kilpailu 
 
Lähtöön matkaa noin 500 metriä. Kulku viitoitusta noudattaen Lehtisaarentietä ja S-Marketin jälkeen 
merkittyä reittiä. Vt 13 on ylitettävä ohjatusta kohdasta. Tiellä valvonta. Varokaa liikennettä! Lähtöalueella 
verryttelymahdollisuus noin 150 metriä pitkällä tiellä. Lähtöön voi periaatteessa hiihtää. 
 
Lähtö parisprintti 
 
Lähtö ohjatusti kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä maali-/ vaihtoalueella.  Lähtöön emit-
nollauksen kautta. 
 
Lähdön ohjeet 
 
Henkilökohtainen kilpailu: 
 
4 min kutsu lähtökarsinaan 
3 min Emit-nollaus 
2 min kilpailukartta nähtävillä 
1 min oman karttaämpärin viereen 
15 sek kartta telineeseen 
0 min lähtö 
 
Parisprintti 
 
Emit-nollauksen kautta lähtöalueelle 
3 min ennen lähtöä järjestäytyminen lähtöviivalle järjestäjien ohjeen mukaan 
1 min ennen lähtöä kartat jaetaan, telineelle nurinpäin 
30 sek ennen lähtöä kartat telineeseen 
0 min lähtölaukaus 
Viestin aloitusosuudella on luistelukieltoa 30 m. 
 
Lähtö tapahtuu kahdessa aallossa 
klo 14.00 lähtee joukkueet numerot 1-20   
klo 14.03 lähtee joukkueet numerot 21- loput, kuntosuunnistajat kilpailijoiden takana omassa rivissä 



 
Matkat   
 
Henkilökohtainen 
 
D11 1,6/2,2  H11 1,6/2,2 
D13 1,6/2,2  H13 2,3/3,1 
D15 2,3/3,1  H15 2,3/3,1 
D17 2,7/3,7  H17 3,2/4,4 
D20 2,7/3,7  H20 3,2/4,4 
D21 3,2/4,4  H21 3,6/5,0 
D40 2,7/3,7  H40 3,2/4,4 
D50 2,3/3,1  H50 2,7/3,7 
D60 1,6/2,2  H60 2,7/3,7 
D70 1,6/2,2  H70 2,3/3,1 
   H80 1,6/2,2 
 
 
Parisprintti 
 
D11-13 n. 1,6/2,1  H11-13 n. 1,6/2,1 
D14-17 n. 2,0/2,6  H14-17 n. 2,4/3,3 
D21 n. 2,4/3,3  H21 n. 2,6/3,6 
D80 n. 2,0/2,6  H80 n. 2,4/3,3 
D100 n. 2,0/2,6  H100  n. 2,4/3,3 
D120 n. 1,6/2,1  H120 n. 2,0/2,6 
   H140 n. 2,0/2,6 
 
Maali 
 
Maalissa maalileimaus, jonka jälkeen siirrytään leimantarkastukseen. Kilpailijan aika määräytyy 
maalileimauksesta. Maalin rakennelma vastaa muita rasteja, orsinaru puiden välissä josta roikkuu online-
leimasimet. Maali suljetaan klo 16. 
 
Vaihto / maali parisprintti 
 
Parisprintin vaihto- ja maaliintulojärjestys määräytyy maaliviivan ylityksestä. Maalileimaus on maaliviivan 
jälkeen. Vaihtoon menevä kilpailija suorittaa maalileimauksen. Sen jälkeen karttatelineelle, josta antaa 
joukkueen seuraavan osuuden kartan lähtevälle kilpailijalle. Tämän jälkeen vaihtoon tullut etenee 
leimantarkistukseen. Väärän kartan ottaneen parin suoritus hylätään. Maalitoimitsijalla on varakarttoja 
mahdollisia virhetilanteita varten.  
 
Keskeyttäneet 
 
Keskeyttäneiden on tultava maalin kautta tai jos se ei ole mahdollista, niin heidän on ilmoittauduttava 
leimantarkastuksessa tarkastuspisteessä sekä samalla luovutettava karttansa. 
 
Verryttely ja voitelu 
 
Verryttelyalue sijaitsee lähdön välittömässä läheisyydessä Lehtisaarentiellä. Kilpailukeskuksen lähialueen 
latuja voi käyttää verryttelyyn niiltä osin, kun ne eivät ole kilpailualueella. Voitelu sijaitsee ulkotiloissa. 
Sähköpistokkeita on jonkin verran.  
 
Pukeutuminen ja wc 
 
Kilpailukeskuksessa on pukeutumis- ja peseytymistilat miehille ja naisille sekä WC-tilat. Uimahalli ei ole 
avoinna. Bajamajoja ei ole käytössä. 
 
Ensiapu 
 
Ensiapu sijaitsee kilpailukeskuksessa. Tarvittaessa valmius maastoon moottorikelkoin.  Ensiavun 
puhelinnumero on 040-5179575. 



 
 
Tulokset ja väliajat 
 
Ilmoitustauluilla kilpailukeskuksessa. Lopulliset tulokset ja väliajat löytyvät kisasivuilta tapahtuman jälkeen. 
https://vetu.sporttisaitti.com/suunnistus/ 
 
Palkinnot 
 
Palkinnot voi noutaa tulosten selvittyä kilpailukansliasta. Sarjojen parhaat palkitaan tuotepalkinnolla. 
Kaikissa sarjoissa palkitaan kolme parasta keskipohjalaista AM-mitalein.  
 
Kahvio 
 
Kilpailukeskuksessa on järjestämien pitämä kahvio, josta saa kahvia, pullaa yms. Makkaranmyynti on 
ulkotiloissa.  
 
Säävaraus 
 
Kilpailuiden pakkasraja on 20 astetta. Tuomarineuvoston päätöksellä kilpailun alkua voidaan siirtää. 
 
Kuntosuunnistus 
 
Kilpailun yhteydessä on järjestetty kuntosuunnistus. Tarjolla on henkilökohtaisilla matkoilla kolme 
eripituista rataa ja parisprintissä kaksi rataa (tarkentuvat). Ilmoittautuminen kansliaan kilpailupäivänä 
viimeistään klo 10.15. Henkilökohtaisen maksu 10 euroa/kuntoilija ja parisprintin 20 euroa/joukkue. 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava kaikkien emit-numero, joka ei saa olla kenelläkään käytössä 
itse kilpailussa.  
 
Henkilökohtaisen matkan lähtö 10 min viimeisen kilpailijan lähdön jälkeen ja parisprintissä lähtö 
kisalähtijöiden kanssa samaan aikaan yhteislähtönä, lähtö kuitenkin takarivistä. Maali ja vaihto ovat 
molemmissa sama kuin kilpailijoilla. Kaikki kuntosuunnistajat käyttävät kilpailunumeroa ja noudattavat 
samoja sääntöjä ja ohjeistuksia kuin kilpailijat. Henkilökohtaisen matkan maksun tae on oikeaan reiteen 
kiinnitettävä kilpailunumero, jonka saa maksua vastaan kansliasta ja, jota vastaan kuntoilija saa lähdöstä 
kartan. Myös parisprintin lähdössä kartan saa, kun kilpailunumero löytyy reidestä. 
 
Kilpailunjohto 
 
Kilpailunjohtaja Anne Polso  040-5962080  
Tiedotus/kanslia Tanja Rannila 040-5179575 
Ratamestari  Raimo Haapalehto 
Valvoja  Eero Kattilakoski 
 
Tuomarineuvosto  
 
Luettavissa lopullisista ohjeista ilmoitustaululta. 
 
Säännöt 
 
Kilpailuissa noudatetaan IOF:n ja SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita.  
 
Tervetuloa hiihtosuunnistamaan Veteliin ja Onnea kisaan! 
 
Vetelin Urheilijat  
 

https://vetu.sporttisaitti.com/suunnistus/

